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Till samtliga vårdnadshavare på Arnljotskolan  
 
 
Trygghet och studiero 
 
Under det är läsåret arbetar vi aktivt med Trygghet och Studiero. Resultatet av 
de kommungemensamma enkäterna visar att eleverna trivs mycket bra här på 
Arnljotskolan. För att ytterligare förbättra vår studiero arbetar vi med Tydliga 
lektionsmål och PAX-metoden. På fritidshemmet arbetar vi med materialet 
”Bråka smartare” för att lära eleverna förebyggande strategier i konflikter samt 
hantera tankar och känslor.  
 
Corona 
 
Vi är inne i en tid med stor smittspridning av Corona i hela samhället. Jag är 
tacksam att ni är många vårdnadshavare som hjälper till att minska 
smittspridningen genom att lämna och hämta era barn utomhus. Bara ni som 
absolut måste följa med era barn in i skolan för att lämna och hämta ska gå in i 
skolan.  
 
 
Lämningar på fritidshemmet 
 
För elevernas säkerhet är det viktigt att ni som har barn som kommer till 
fritidshemmet före 07.30 fyller i detta i Tempus. Alla elever som lämnas före 
07.30 ska lämnas på Grön avdelning och ha en inskriven tid i Tempus. 
Före 07.30 får det inte vara några elever på  avdelningarna eftersom det inte 
finns personal på andra avdelningar före 07.30. 
 
 
Julledigheter fritidshemmet 
 
Sista dagen på höstterminen är fredag 18/12. Vårterminen startar måndag 
11/1. Fredag 8/1 är fritidshemmet stängt pga utvecklingsdagar för alla 
pedagoger. Maila johan.lindborg@ostersund.se om ditt barn har behov av  
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omsorg på fritidshemmet 8/1. Kom ihåg att fylla i Tempus senast fredag 20/11 
vilka vistelsetider ditt barn ska ha på fritidshemmet under jullovet. 
 
Nya rutiner frånvaro 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun har nya rutiner för att 
främja närvaro. Forskning visar att långvarig eller ofta återkommande frånvaro 
innebär ofta problem för den enskilda eleven och även för samhället kan 
frånvaro leda till svårigheter och kostnader. Forskning visar att skolan kan göra 
mycket för att elever inte ska förlora värdefull tid i skolan. Skolan kan främja 
närvaro bland annat genom tidiga insatser samt att ha individens behov i fokus. 
Detta kräver ett systematiskt och samordnat arbete som inkluderar alla i 
skolan. De nya rutinerna fokuserar på att tidigt uppmärksamma och kartlägga 
vad frånvaron beror på och hur skolan tillsammans med eleven och 
vårdnadshavarna kan hjälpas åt att förbättra elevens närvaro. Varje klasslärare 
följer kontinuerligt upp frånvaro och uppmärksammar upprepad eller 
oroväckande frånvaro genom att kontakta er vårdnadshavare för att 
tillsammans med er göra en kartläggning där ni kommer överens om åtgärder 
som behövs för att öka närvaron. Vid behov är specialpedagog och rektor 
delaktiga i kartläggningen. Mer detaljerad information om skolans 
frånvarorutiner finns i vår Lokala Elevhälsoplan som ni hittar på vår hemsida.  
 
https://www.ostersund.se/barn-och-utbildning/grundskola-och-
forskoleklass/grundskolor/arnljotskolan.html 
 
Med vänlig hälsning 
Nina Magnusson, rektor på Arnljotskolan 

 


